
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sapi FH merupakan ternak penghasil susu yang dominan 

dibandingkan ternak perah lainnya dan dimanfaatkan manusia 

untuk memenuhi kebutuhan gizi. Kolostrum yaitu cairan 

pertama yang dihasilkan setelah induk sapi melahirkan anaknya 

(Jaster, 2005). Nutrisi yang terkandung dalam kolostrum sapi 

diantaranya adalah kalsium, protein, vitamin dan mineral yang 

konsentrasinya sangat tinggi terutama kandungan zinc, vitamin 

A, vitamin E dan vitamin B-12 (Waterman, 1998). Rata-rata 

setiap ekor induk sapi perah menghasilkan sekitar 6-8 liter 

kolostrum pada hari pertama setelah melahirkan. Pedet 

mengkonsumsi kolostrum sekitar 4-5 liter per hari (Anonimous, 

2005). 

Susilorini dan Sawitri (2006) menyatakan bahwa kolostrum 

merupakan hasil sekresi kelenjar ambing ternak mamalia yang 

dihasilkan paling lama 96 jam setelah melahirkan. Sapi dewasa 

dengan kondisi tubuh sehat dan pakan tercukupi akan 

memproduksi antibodi hampir 25% dari kolostrum. Kandungan 

protein kolostrum sebesar 14,0% sedangkan susu normal 

sebesar 3,2%. Oleh karena itu, kolostrum dibutuhkan pedet 

untuk memberikan sistem antibodi.  

Pedet sapi perah yang baru lahir memiliki antibodi yang 

jumlahnya sangat rendah didalam tubuh. Kesehatannya sangat 

tergantung pada kualitas dan kuantitas kolostrum induknya. 

Tingginya mortalitas dan morbiditas pedet disebabkan karena 

pedet tidak memperoleh kolostrum dengan kandungan antibodi 

yang memadai (Westra, 2005).  



Body Condition Score  merupakan metode penilaian secara 

subjektif melalui teknik penglihatan dan perabaan dalam 

pendugaan lemak tubuh yang mudah yang dapat digunakan baik 

pada peternakan komersial maupun penelitian. Wildman, Jones, 

Wagner, Bowman, Troutt and Lesch (1982) menyatakan 

bahwa, BCS sapi akhir laktasi harus berada dalam kisaran skor 

3,25-3,75. BCS sapi selama periode kering sebaiknya 3,50 

(Ensminger and Tyler, 2006).  

Steaming up merupakan peningkatan jumlah pakan pada 

periode kering sekitar 2-3 minggu sebelum melahirkan. Selama 

Steaming up  pemberian konsentrat dan hijauan ditingkatkan 5-

6 kg/hari (Kung, 2007). Selama periode kering komposisi 

ransum perlu diperhatikan secara optimal guna meningkatkan 

produksi susu pada masa laktasi berikutnya. Pada masa kering 

BCS sapi perah tidak boleh melebihi standart (3-3,5). Hal ini 

bertujuan agar tidak ada kendala dalam proses beranak tetapi 

produksi susu tetap meningkat. 

Koperasi Unit Desa (KUD) “Kertajaya” terletak di Desa 

Medowo Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri merupakan 

koperasi yang menaungi peternak sapi perah PFH di Desa 

Medowo yang memiliki populasi sapi perah PFH sebanyak 794 

ekor. 

Body Condition Score (BCS) merupakan cerminan dari 

program Steaming up. Nilai BCS merupakan salah satu faktor 

antara yang mempengaruhi produksi sapi perah,  jika Steaming 

up dilakukan dengan benar maka nilai BCS pada akhir 

kebuntingan tercapai sehingga produksi susu yang dihasilkan 

juga semakin baik. Hal ini dapat dihubungkan terhadap jumlah 

dan lama produksi kolostrum. Oleh karena itu dilakukan 

penelitian untuk mengetahui pengaruh BCS terhadap jumlah 

dan lama produksi kolostrum sapi PFH. 



1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh BCS periode Steaming up terhadap 

jumlah dan lama produksi kolostrum sapi perah PFH? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

BCS  periode Steaming up terhadap jumlah dan lama produksi 

kolostrum sapi perah PFH. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi 

peternak untuk mendapatkan BCS yang ideal pada saat sapi 

perah bunting tua pada nilai 3-3,5 sehingga produksi kolostrum 

dapat maksimal dalam jangka waktu yang cukup lama.  

 

1.5 Kerangka Pikir 

Program Steaming up adalah meningkatkan jumlah pakan 

dalam periode kering (sekitar 2-3 minggu sebelum melahirkan) 

yaitu pemberian konsentrat 5-6 kg/hari dapat membantu 

keseimbangan energi ternak (Kung, 2007). 

Body Condition Score merupakan suatu metode penilaian 

secara subjektif melalui teknik pengelihatan dan perabaan 

dalam pendugaan lemak tubuh yang mudah yang dapat 

digunakan baik pada peternakan komersial maupun penelitian. 

Rata-rata nilai BCS sapi perah PFH  bunting tua di Indonesia 

berisar 3-3,5. 

Kolostrum merupakan hasil sekresi dari kelenjar ambing 

ternak mamalia yang dihasilkan paling lama 96 jam setelah 

melahirkan (Susilorini dan Sawitri, 2006). Kondisi sapi perah 

PFH bunting tua merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi jumlah dan lama produksi kolostrum untuk 



mendapatkan nilai BCS sapi perah yang ideal maka harus juga 

diperhatikan pakan Steaming up yang diberikan. Pemberian 

pakan Steaming up dan nilai BCS yang ideal maka dapat 

memaksimalkan jumlah dan lama produksi kolostrum. 

Penelitian terhadap Steaming up dan BCS sapi perah PFH 

diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruhnya 

terhadap jumlah dan lama produksi kolostrum. Alur dari 

kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur kerangka pikir 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah BCS berpengaruh positif 

pada jumlah dan lama produksi kolostrum sapi PFH. 

 

Sapi Perah PFH Bunting Tua 

Konsumsi Pakan Steaming up 

BCS Bunting Tua 3-3,5 

Memaksimalkan Jumlah dan Lama Produksi Kolostrum 


